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Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n säännöt
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry (lyhennettynä UPY), ruotsiksi
Nylands Parkinson-förening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kielinä
ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi. Yhdistys on Parkinsonliitto
ry:n jäsen, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on:
•

•
•
•

•

Toimia Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä neurologisia sairauksia,
sairastavien potilaiden, heidän läheistensä ja muiden näistä sairauksista
kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Näistä sairauksista käytetään parkinsonismi-nimeä.
Parantaa parkinsonismia sairastavien elämänlaatua edistämällä heidän hoitoaan ja
kuntoutustaan.
Lisätä potilaiden ja heidän läheistensä tietoa mainituista sairauksista, niiden
diagnostiikasta, hoito- ja tutkimusmahdollisuuksista sekä sosiaalisista eduista.
Lisätä parkinsonismia koskevaa tietämystä yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen,
että sairauksien aiheuttamat ongelmat tulevat kattavasti huomioiduiksi
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Edistää kansalais- ja kansanterveysjärjestönä vapaaehtoista kansalaistoimintaa.
Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä sairauksia sairastavien ja heidän
läheistensä keskuudessa.

Yhdistyksen tavoite on:
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimia yhteistyössä viranomaisten, muiden yhdistysten ja yhteisöjen sekä
yksityisten henkilöiden kanssa.
Harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa.
Järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.
Järjestää ja tukea virkistystoimintaa parkinsonismia sairastaville ja heidän
läheisilleen.
Tukea alaisiaan kerhoja niiden järjestäessä toimintaa yhdistyksen jäsenille
paikallistasolla.
Edistää yhteistoimintaa kerhojen välillä.
Tehdä edunvalvontatyötä antamalla esityksiä ja aloitteita sekä lausuntoja.
Tukea mainittuihin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä ja muuta tutkimusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, harjoittaa
julkaisu- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja juhlien ja muiden yleisötilaisuuksien
järjestämisellä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
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Yhdistys voi anoa valtiovallalta, kunnilta ja muilta yhteisöiltä taloudellista tukea
toiminnalleen.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti
liittyviä neurologisia sairauksia sairastavia henkilöitä ja muita henkilöitä, jotka tahtovat
toimia yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia henkilöitä, rekisteröityjä
yhdistyksiä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tahtovat tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä
yhdistyksen kunniajäseniksi. Hallitus tekee esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Jäsen merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon varsinaisena jäsenenä, kannattajajäsenenä
tai kunniajäsenenä.
Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän on
laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kaksi vuotta sen erääntymisestä tai jos hän
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien
toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen
kokouksen tulkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on
velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa,
joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.

5 § Jäsenmaksu
Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain
jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudesta kullekin vuodelle päätetään yhdistyksen
syyskokouksessa.
Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.
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6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous
pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Tarkemman
ajankohdan päättää yhdistyksen hallitus.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätösasiat:
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
edelliseltä tilikaudelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen
hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto antavat aihetta.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa päätettäväksi esitetyt asiat.
8. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätösasiat:
5. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen
erovuoroisten tilalle jäsenet ja varajäsenet.
6. Vahvistetaan yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
8. Määrätään jäsenmaksun suuruus varsinaisille jäsenille sekä maksu kannattajajäsenille
9. Valitaan varsinaiset liittokokousedustajat ja varaedustajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa päätettäväksi esitetyt asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Jäsenen, joka haluaa esittää asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä
kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit
ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
kanta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
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Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se
yhdistyksen tiedotteessa ja kotisivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Vaatimuksessa on esitettävä asian aihe. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60)
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja
kahdeksan (8) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on
yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Joka vuosi puolet
hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos puolet (4) hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Kokouskutsu toimitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköisesti tai
lähetettävällä kirjeellä.
Kokoukseen voi osallistua joko kokoustilassa tai hallituksen etukäteen hyväksymän
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet (4) sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.
Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kokous valitsee kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa, jotka hyväksyvät pöytäkirjan.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kanta.
Hallituksen tehtävänä on:
•
•
•
•
•

Järjestäytymiskokouksessaan valita keskuudestaan yhdistykselle
varapuheenjohtaja ja kutsua sihteeri ja taloudenhoitaja.
Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten
mukaisesti.
Ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset, lukuun ottamatta
kunniajäsenyyttä.
Pitää jäsenluetteloa.
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•
•
•
•

Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta.
Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
Esittää yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa kalenterivuosittain niissä päätettävät
asiat.
Edustaa yhdistystä.

Suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan edellyttämät tehtävät.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tulee toimittaa toiminnantarkastajille vähintään 30
vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § Kerhot
Yhdistys ja sen jäsenet voivat perustaa kerhoja. Aloite kerhon perustamisesta tehdään
yhdistyksen hallitukselle, joka päättää kerhon perustamisesta. Yhdistyksen alaisena
toimivat kerhot järjestävät paikallista toimintaa yhdistyksen sääntöjen sekä omien toimintaja taloussuunnitelmien mukaisesti.
Kerhot valitsevat itse vastuuhenkilöt ja hallinnoivat omia rahavarojaan. Kerholla on oma
kirjanpito, jonka tilinpäätös lähetetään vuosittain yhdistykseen. Yhdistyksen
tilinpäätöksessä kerhojen tilinpäätökset ovat yhtenä liitteenä. Kerhojen pankkitilit ovat
yhdistyksen nimissä ja siten osa yhdistyksen varallisuutta. Yhdistyksen alaisuudessa
toimiminen edellyttää, että hallituksen ilmoittamaan määräpäivään mennessä kerhot
toimittavat yhdistykselle vuoden alussa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen sekä syyskuussa seuraavan vuoden alustavan toiminta- ja
taloussuunnitelman.
Yhdistys voi hallituksen päätöksellä erottaa kerhon, jos kerho toimii vastoin yhdistyksen
sääntöjä. Kerholla on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Myös kerho voi halutessaan päättää toimintansa lopettamisesta, mistä lähetetään
kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukseen.
Kerhon lopetettua toimintansa sen jäljellä olevien varojen käytöstä päättää yhdistyksen
hallitus.
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11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä kokouksessa, joiden
välissä tulee olla vähintään 30 vuorokautta, vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi on yhdistyksen omaisuus
luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi
edistämään yhdistyksen tarkoituksia.

13 §
Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys sekä kerhot
käyttävät toimintansa rahoittamiseen.

14 §
Yhdistyksessä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.
Nämä säännöt on hyväksytty Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n kokouksessa
14.3.2019.

